
 



คำนำ 
 
  ตาม มติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับใหม่ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ มาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เป็นแผน 4 ปี โดยนำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้หน่วย งานต่าง ๆ ต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการทั้งแผน 4 ปี และแผนรายปี รวมทั้งต้องจัดทำแผนนิติบัญญัติขึ้นด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการบริหาร
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื ่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ข้ึน ซึ่ง
ตามกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในรูปยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุก
หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม ประกอบกับได้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นกลไก วิธีการ และขั้นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ   ซึ่งสำนักงานก.พ.ร. ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ และแผนนิติบัญญัติ และเห็นว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และ
แผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติการจดัทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบและชัดเจนกว่ามาตรการตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนนิติบัญญัติอีกต่อไป สมควรยกเลิกการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนนิติบัญญัติ และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจดัทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสมควรกำหนดให้
การบริการประชาชนและการประสานงานระหว่างส่วนราชการต้องกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์กลางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปประสิทธิภาพในการทำงานของระบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 10,555.292 บาท โดยจำแนก
เป็น 1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 8,109,312 บาท 2) แผนงานบรูณา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง จำนวน 1,597,200 บาท  เพื่อให้ 
 



 
 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการ
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 

  การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่วนราชการนี้ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยเฉพาะ มาตรา 9 ได้กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการลว่งหนา้ 

  2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั ้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ 
   3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดข้ึนซึ่งต้องสอดคล้องตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 
   4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม 
   ดังนั ้นในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของงาน รวมทั้ง 
ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อองค์คณะบริหารจัดการ เพื่อรับทราบ และให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
   เมื ่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงาน แสดงผลสัมฤทธิ ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส ุโขท ัย ในฐานะหน่วยงานระดับสำนักภายใต้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางและกลไกในการผลกัดันการปฏิบัติงานใหม้ีประสทิธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล



ของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัยและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยใน
ศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย 

 

วิธีการดำเนินงาน 
  1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัด แผนพัฒนาจังหวัด
สุโขทัย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  
  2. กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้อง กับ
นโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. จัดทำแบบฟอร์มโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสโุขทัย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) และประสานกลุม่/หน่วยงาน
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดทำรายละเอียดงาน/โครงการ 
  4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  5. เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอความเห็นชอบให้ใช้
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และ
ช่องทางอื่นๆ  
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นเครื่องมือในการกำกับเร่งรัด 
ติดตาม ประเมินผล และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บริบทที่เก่ียวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงด้านแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลง ทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื ่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความ
มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์
ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื ่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 

 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั ่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อ
การดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพฒันาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
  1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบท ของเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่ 



  2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในมิติต่างๆ 
ทั ้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
   3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ทีร่องรบัอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมติิและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทัง้
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเปน็ไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลีย่นภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ



ทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่ อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัตแิละการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า  
   1) เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี  
   2) แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการ  

ปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน 
   3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผล
พันธ์หน่วยงานของรัฐที ่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้อง
สอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย 
   โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 
สิงหาคม 2561) ดังนี้ 
  1. ด้านความมั่นคง  
      1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
      3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
      4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
      5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      6. การเกษตรสร้างมูลค่า 
      7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
      8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
      9. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโยง 
      10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  



  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      11. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
      12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      13. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
      15. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
      16. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
      18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
      19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
      20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
      21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
      22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
      23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
      24. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
  5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
      26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
      27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
      28. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นเมืองที่เติบโตย่ังยืน   
      29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
      32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
      33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
      34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
      35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
      36. การแก้ไขกฎหมาย 
      37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 
 
 
 

 



  แผนการปฏิรูปประเทศ  
   ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้ร ัฐจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร์ชาติ   
เพื ่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้  
ทำการปฏิร ูปประเทศเพื ่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู ่ประเทศที ่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที ่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิร ูปอย่างต่อเนื ่องในช่วงห้าปีข้างหน้า  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ  
   1) ด้านการเมือง  
   2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
   3) ด้านกฎหมาย  
   4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
   5) ด้านเศรษฐกิจ  
   6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7) ด้านสาธารณสุข   
   8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   9) ด้านสังคม  
   10) ด้านพลังงาน  
   11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ 
 

  1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
      การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง
และประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  เป ้าหมายที ่ 1 ให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด  
ทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชน
ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด 
  ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



  พันธกิจที ่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
  กลยุทธ์ที ่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
  ลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) วัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ 
  2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับ
ความเชื ่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  เป้าหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
  ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
  กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
  แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
  - พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
  - พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงานเช่น งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
  กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา จัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
  กิจกรรม 
  - จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
  - เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้ผู ้บริหารระดับสูงสามารถ
นำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการทำงานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
  ประเด ็นการปฏ ิร ูปท ี ่  3 โครงสร ้ างภาคร ัฐกะท ัดร ัด ปร ับต ัวได ้ เร ็ วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรา้งและระบบบรหิารงานของรัฐ และลด/ละลายความเปน็
นิติบุคคลของกรม 
  แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ  
  กิจกรรม การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
  แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
  กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 



  เป้าหมายที่ 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย 
ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
  ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
   กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
  แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ  
  กิจกรรม พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
  เป ้าหมายที ่ 4 จ ัดระบบบุคลากรภาครัฐให้ม ีมาตรฐานกลาง เพื ่อสรรหา และรักษาไว้  
ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การบริการ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และ
เสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
      กฎหมายเป็นเคร ื ่องมือสนับสนุนการเพิ ่มความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ  
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายและ
ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้ง มีกลไกใน
การทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพื ่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมี
กลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  กิจกรรม จัดทำกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย การกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายรวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
  6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานใน
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมีเป้าหมายและ
ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 



  เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที ่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรยีนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้ง
ผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
  8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับ
ที ่มีความชอบธรรม และการใช้พื ้นที่ดิจิทัลเพื ่อการสื ่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรยีนของสงัคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงั
ทัศนคติที่ดี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  เป้าหมาย  
  1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
กำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย 
  2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยและในสถานที่
สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง      
  9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
      คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมี
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ และให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง  โดยมีเป้าหมายและประเด็นการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน  
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
  กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
  11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมี
เป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 



  เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
  กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับให้รังเกียจการ
ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อประเทศชาติ 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดอาญา 
  กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity) โดยเน้น
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการทุจรติ
ในหน่วยงาน 
  กิจกรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็น
ประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด          
  กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทำ 
  กิจกรรมที ่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที ่เหมาะสมเพื ่อใช้  
ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้ส ินบนและการเร ียกร ับส ินบนของเจ ้าหน้าที ่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื ่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มี
ที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  



  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู ่กับสิ ่งแวดล้อมอย่างเกื ้อกูล อนุร ัก การษ์ ฟื ้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพื ่อให้คนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได ้
  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
งานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
  4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ



สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 
  เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี ของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรบัผดิชอบและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจติวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบรกิารฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  
 ย ุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซ ึ ่งเก ี ่ยวข้องกับภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ ทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร ่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการ
ปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการ เพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ ้น และการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพ



สำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพื ่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที ่ราคาเป็ นธรรม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสูร่ะบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมาก
ข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยาย
ฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการ
เข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีข้ึน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็นท้าทายที่ต้อง
เร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดบั
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแกไ้ข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรยีมการรับมือกับภัยคุกคาม
ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการ
บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวาง
พื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 



ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การดำเนินการสร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำ
ธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอ้ม
หรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจยั โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด
ในการเป็นฐานการผลิตและบรกิารที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการ
กระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการ
รองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่
ภูมิภาค นอกจากนี ้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของ
คนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 



  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที ่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบ ัต ิจากธรรมชาติภ ัยจากโรคอุบ ัต ิ ใหม่   
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญ เป็นเลิศเฉพาะด้าน 



  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
  2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
  4. แหล่งเรียนรู ้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื ่อการเรียนรู ้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  3. สร้างเสริมและปรบัเปลีย่นค่านิยมของคนไทยใหม้ีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 



  3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนตรวจสอบได้ 
  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษา 
  3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่ 
  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 



  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 9 นโยบาย ดังนี้    
  นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการ
ทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
  นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบ
สันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซอ้นเพื่อซำ้เติมปญัหา
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี ่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้ างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
  2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปญัหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกนัของอาเซยีน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปอ้งกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน
โดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้
ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การก่อการร้ายสากล
การกระทำอันเป็นโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เช่ือมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสรจ็ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 



  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นตา่ง
จากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
  2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบรหิารราชการแผน่ดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกจิ 
หรือสังคม โดยจะนำกลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน  การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  
  
  นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที ่มั ่นคงแก่ผู ้ที ่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะ
เช่ือมโยงข้อมูลและการดำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน  
  3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสงัคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับ
การดูแลผู้สูงอายุ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
  นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู ้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ



การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู ้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวข้ึน   
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรยีน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผูอ้ื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
  นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ 
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้  และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ำพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้ เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็น
ธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ  แก่นักท่องเที่ยว 
   6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการ
พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม  การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัย
เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์  และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัต ิและกึ่งอัตโนมัติ 



   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหมไ่ด้ 
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธรุกิจ
บริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
และการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดแูลและ
ผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
  นโยบายท่ี 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
  7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการ
เปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสรมิการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานเพื่อใช้
ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการ
ให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ 
  นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
  9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับ
แรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปน็พลังงาน 
ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ การบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดย
กำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและใหแ้ยกเป็นสดัส่วนจากบ่อขยะชุมชน 
สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี ่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิด
อุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่ม ีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   



  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับ ประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่าย
ทั้งของภาครัฐและประชาชน   
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำก ารทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทบัซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กร ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเปน็บทเรยีนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ ส่วนที่ 2 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึงค่านิยมหลักของ
ชาติ 12 ประการ ดังนี้   
  วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและ
ดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
  นโยบายความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
  นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้องใน 3 
นโยบาย ดงันี ้



  นโยบายที ่ 1 เสร ิมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
  นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) เสริมสร้างสันติสุข
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก ภาคใต ้ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณในแผนงานบูรณาการ
พื้นที่ระดับภาคในส่วนของภาคใต้ชายแดน ดังนี้ 

 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
  “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ และเป็นเมอืง
ชายแดนเช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อความมั่นคงให้กับภาคการผลติ 
2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
     นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระสำคัญ ดังนี้  
  1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสู งสุด 
และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 
  2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ  
  1) ความมั่นคง  
  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 
แนวทางการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็น
หลักในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1. ด้านความมั่นคง 
  แนวทางหลัก  
  1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกระแสด้าน
การศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
  1.2 การบริหารจัดการ 
  1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน 
  1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  2. ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
  2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองร ับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจดัทำ 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะ
สั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
  2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดำเนินการเปน็
กลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
  2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
  2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิ
ภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเนน้
ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไป
ตามความต้องการของสถานประกอบการ  
  2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์  เพื่อผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
 



  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  แนวทางหลัก 
  3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
  1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) 
และจัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
  2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
  1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และตอ่ยอด
การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
  2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
  3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
  1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
  2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design 
and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา 
  3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟัง
และการปรับปรุงห้องสมุด 
  4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย  รวมทั้งการรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
  3.1.4 การวัดและประเมินผล  
  1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงข้ึน 
  2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้ออกข้อสอบ 
  3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการในรูปคณะทำงานออกข้อสอบ 
  3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2.1 การสรรหาครู  
  1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู  (การผลิต รูปแบบการสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
  2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 



  3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่
ในห้องเรียน 
  3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
  1) หลักสูตรในการอบรมครูใหม้ีความเช่ือมโยงกับการได้รบัวิทยฐานะ  และการได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 
  2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  ที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดำเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดทำข้อมูลเพื ่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู ้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจำเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
  4.2 เพิ ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  
  4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ
ใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
  5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์ 
  2. การสร้างจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั ่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดำริ : ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
  6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  6.1 เรื่องกฎหมาย 
  เตรียมความพร้อมกฎหมายการศึกษา รองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ฉบับดังนี้ 
  6.1.1 กฎหมายหลัก 
  1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
  3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
  : จัดต้ังคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 



  6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
  1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 
  5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
  6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
  8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
  9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
  6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
  6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนท่ี 
  ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์  
  “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึงและเสมอภาค       เป็น

กำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
  พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคน  
  5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
   เป้าประสงค์หลัก 

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน  
 2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
 3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเน้น 

การกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค 



 4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 5. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และ

ประเทศ 
 6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
  กลยุทธ์  
  1. จัดการศึกษาที ่เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน 
  3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
  4. เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
  6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  

 9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัด         
และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู ้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 



 12. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

  13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ในทุก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

 14. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

 15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 17. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน  

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 18. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงาน

ผลของฐานข้อมูลโดยเชื ่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที ่เป ็นเอกภาพ เป็นปัจจ ุบัน  
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

 19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู ้เรียน สถานศึกษา             
และหน่วยงานทางการศึกษาทกุระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรยีนรูอ้ย่างเปน็ระบบจดัหาอุปกรณ์ 
/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัผูเ้รยีนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 21. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย ในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

 22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา 

 25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และใน
พื้นที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

 26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 27. ส ่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่

เปลี่ยนแปลงลดความล่าช้าและซ้ำซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
 



 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้ 
  1. แผนงานพ้ืนฐาน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่ง
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่  
   ดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น ขับเคลื่อน
การบูรณาการด้านการศึกษาระดับจังหวัด การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด การตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจ
ราชการในจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

 สนับสนุนการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
จังหวัด มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับดี 
   ระบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ อาทิเช่น การฝึกอบรมลูกเสือ 
เนตรนารี วิชาจราจร ปี 2561 โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี  
 

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่  

  ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
บริหารจัดการงานสำนักงาน เพื่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม      
ทางการศึกษา  
   การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอื่นๆ ให้เป็นระบบเดียวทั้ง
จังหวัด ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งหมดใน 
   การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ (1) หลักสูตรที่การออกแบบและการ
พัฒนาสารสนเทศด้วยเครื่องมือ Tableau Server (2) การพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานเว็บไซต์



ภาครัฐ (Government Website Standard) การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) (3) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย  
   การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสรมิพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดำเนินการดังนี้ (ร่าง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ         
   การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการวิเคราะห์คำขอให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556ส่งเสริม
วิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 
13/2556 การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลื่อนข้ันเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย 
   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ได้ (ร่าง) ปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 
  2. แผนงานบูรณาการ จำแนกตามแผนงานบูรณาการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวข้องมี 9 แผนงาน ดังนี้ 
  2.1 แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 
กิจกรรม คือ โครงการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอ 
“การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” 
  2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีการจัดกิจกรรม
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของนักเรียน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพในสถานศึกษา จัดประชุม
ประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงาน การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561    
  2.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   กิจกรรมที่
ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อจัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
....................................................................... 

 

อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                        
   ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 14 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 
2560  
   ข้อ 11 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของกศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 

  (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

   (3) สั ่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
   (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา 

   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

   (6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
    8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา  
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

   ข้อ 12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบการดําเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของผู ้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาและ
ผู ้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี ่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที ่การศึกษา



ประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ที่รอง
ศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานศึกษาธิการขนาดกลาง ซึ่งมีกรอบอัตรากำลัง 
60 ตำแหน่ง และได้กำหนดการบริหารจัดการการดำเนินงาน โดยจำแนกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
แบ่งการเดินงานออกเปน็ 8 กลุ่มงาน คือ กลุ่มอำนวยการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มพัฒนา
การศึกษา, กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล, กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน, หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    
....................................................................................... 

 

   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสโุขทัยด ำเนินกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยใน และภำยนอก ซึ่งมี
ผลกำรวิเครำะห ์ดงันี ้    
   จุดแข็ง (Strength)     

   1. เป็นหน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล    
   2. เป็นหน่วยงำนที่กฎหมำยพิเศษ (ค ำสั่ง คสช.) ใหอ้ ำนำจกำรบริหำรจดักำรศึกษำของจงัหวดัแบบ
บูรณำกำร     
   3. เป็นหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติ และ
ประสำนงำนกำรบริหำรกำรจดักำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม    
   4. มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อกำรประสำนกำรบริหำรกำรจดักำรศึกษำ แบบมีส่วนร่วมท่ีหลำกหลำย
ช่องทำง  
   5. มีแหล่งเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำตำมอธัยำศัย และเสริมสรำ้งคณุธรรม 
จริยธรรม กระจำยเขำ้ถึงชุมชนทั่วทัง้จงัหวดั    
   6. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเสริมสรำ้งโอกำส และยกระดับกำรศึกษำ ครอบคลุมทุกพืน้ที่
และเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย    
   7. กำรส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท่ียืดหยุ่น สำมำรถตอบสนอง
ปรบัเปลี่ยนไดต้ำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และทิศทำงกำรพฒันำประเทศ    
  8. มีเครือข่ำยพฒันำควำมร่วมมือดำ้นกำรศึกษำครอบคลมุ ทุกสงักัด ทุกอ ำเภอ    



   9. มีระบบกำรเชื่อมโยง และช่วยเหลอืกำรเทียบโอนควำมรู ้และประสบกำรณท์ีห่ลำกหลำย สำมำรถ
เชื่อมโยงกำรเรียนรูไ้ดทุ้กรูปแบบ  
    10. บุคลำกรในหน่วยงำน เป็นผูมี้ประสบกำรณก์ำรท ำงำน และเขำ้ใจในบริบทของกำรจดักำรศกึษำ
ในจงัหวดั เนื่องจำกเป็นอตัรำที่ถ่ำยโอนมำจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพืน้ที่ 
 

   จุดอ่อน (Weakness)    

   1. กำรปรบัปรุงและประกำศใชก้ฎหมำย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏรูิปกำร บริหำรจดักำร
ภำครฐัมีควำมล่ำชำ้ในดำ้นโครงสรำ้งกำรบริหำร และกำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร    
   2. กำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรยงัไม่ปรำกฏผล เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่เพิง่
จดัตัง้ขึน้ใหม่    
   3. งบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค มีค่อนข้ำงจ ำกัด 
เนื่องจำก เป็นหน่วยงำนที่จดัตัง้ขึน้ภำยหลงั พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561ประกำศใชแ้ลว้ 

   4. ขำดโอกำสในกำรวำงแผนขบัเคลื่อนกำรบริหำรจดักำรศึกษำเชิงพืน้ที่ 
   5. เครื่องมือ อุปกรณก์ำรปฏิบติังำน รวมถึง ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศค่อนขำ้งจ ำกัด ไม่
สอดคลอ้งกับงำน ควำมตอ้งกำร และกำรใหบ้ริกำร    
   6. ระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำขำดควำมเป็นเอกภำพ และไม่เป็นปัจจุบนั    
   7. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบขำดระบบกำรนิเทศติดตำมที่เขม้แข็ง ครอบคลมุ และ
กำรบูรณำกำร 
   8. งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ และเครือข่ำย ผูป้ฏิบัติงำนดำ้นยำเสพติดขำด
เครื่องมือ และควำมชดัเจนในกรอบกำรปฏิบติังำน  
  9. ผู ้เรียนกำรศึกษำนอกระบบ ช่วงปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติ ระดับกำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน (N – NET) ทั้ง 3 ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ยต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ในวิชำควำมรู ้
พืน้ฐำน    
  10. ผลงำนวิจยัขำดควำมเชื่อมโยงสู่กำรน ำไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพฒันำ    
  11. ผูเ้รียนในกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ ขำดสื่อ อุปกรณส์นบัสนุนกำรเรียนรูอ้ย่ำงเต็มศกัยภำพ    
   12. ข้ำรำชกำรครูสงักัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั และโรงเรียนเอกชนไม่ มี
ควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ    
   13. ขำดแคลนครูเฉพำะทำงเพื่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนแก่ผูเ้รียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ     
   14. ระบบพฒันำเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำยวิชำชีพครูยงัไม่สมัพนัธกั์บคณุภำพผูเ้รียน    

  15. ทกัษะกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนของครูยงัไม่ส่งเสริมผูเ้รียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 

 

   โอกาส (Opportunities)  

    1. นโยบำยรัฐบำลดำ้นกำรศึกษำมุ่งสรำ้งโอกำสทำงกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพ กำรศึกษำ และ
พฒันำระบบบริหำรจดักำรศึกษำตำมหลกัธรรมำภิบำล    
   2. นโยบำยระดับประเทศ 20 ปีข้ำงหน้ำ เน้นกำรเสริมสรำ้งศักยภำพคนทุกช่วงวัยใหมี้ คุณภำพ 
คณุธรรม จริยธรรม ลดควำมเหลื่อมล ำ้ทำงสงัคม พฒันำระบบบริหำรจดักำรภำครฐัใหมี้ ประสิทธิภำพครอบคลมุดำ้น



โครงสรำ้งหน่วยงำนและอตัรำก ำลงัคนที่เหมำะสม บริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร และกระจำยอ ำนำจสู่ทอ้งถ่ิน ปฏิบติั
รำชกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนของสงัคม ดว้ยควำมโปร่งใส ตรวจสอบไดด้ว้ยกฎ ระเบียบที่ทนัสมยักับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง    
   3. นโยบำยเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย และกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร กำรบริกำร และกำรเรียนรู ้สู่สงัคมแห่งปัญญำ    
   4. นโยบำย SMEs เป็นช่องทำงพฒันำหลกัสตูรกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องใหส้อดคลอ้ง กับทิศทำง
ของประเทศในกำรสรำ้งผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ ขนำดกลำง และขนำดย่อม     
   5. นโยบำยรัฐบำลดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท ำใหเ้กิดนวัตกรรมแนวทำงจัดกำร เรียนรู้ 
STEM Education เพื่อพฒันำทกัษะผูเ้รียนที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21     
   6. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกอย่ำงฉับพลนั กระตุน้ใหห้น่วยงำนและ สถำนศึกษำจดั
กิจกรรมเพื่อปลกูฝังจิตส  ำนึก และร่วมอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู รกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดลอ้มอย่ำงเป็นรูปธรรม    
   7 .  กำ ร เ ปิดประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอ ำเซี ยน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural 

Community) ท ำใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเ้รียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรูกั้บเครือข่ำยระหว่ำง ประเทศ
เพื่อพฒันำคณุภำพกำรศึกษำใหส้งูขึน้     
   8. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติใหค้วำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอกำส
ทำงกำรศึกษำ และกำรสรำ้งอำชีพใหกั้บประชำชน  
   9. สภำกำรวิจยัแห่งชำติสนบัสนุนกำรสรำ้งผลงำนวจิยัทำงกำรศึกษำ พฒันำนกัวิจยั กำรศึกษำ และ
สรำ้งวิจยัใหม่ใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรหน่วยงำนและน ำไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง    
   10. มำตรกำรลดหย่อนภำษีเพื่อศึกษำเป็นแรงจูงใจใหภ้ำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมจดั กำรศึกษำ    
   11. ค ำสั่งของคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ยกระดับนโยบำยของรัฐบำลเรื่อง “จัด กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใชจ้่ำย” ใหเ้ป็นหนำ้ที่ของรฐับำลและมำตรกำรตำมกฎหมำย เป็น กำรลดควำมเหลื่อมล ำ้ 
สรำ้งโอกำสทำงกำรศึกษำ และควำมเป็นธรรมในสงัคม    
   12. นโยบำยรฐับำลปรบัเปลี่ยนกำรจดัสรรงบประมำณสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำให ้สอดคลอ้งกับ
ผูเ้รียนและลกัษณะพืน้ที่ของสถำนศึกษำ เป็นกำรสรำ้งควำมทั่วถึงเข้ำรบับริกำรทำงกำรศึกษำ    
   13. ทิศทำงกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติใหค้วำมส ำคญักำรพฒันำศกัยภำพ ผูส้งูอำยุเขำ้
สู่ตลำดแรงงำนเพิ่มขึน้    
   14. นโยบำยขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรดว้ยกลไกประชำรัฐ เป็นกำรเปิดโอกำสให ้ทุกภำคส่วน
ของสงัคมมีส่วนร่วมพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ    
   15. จุดเน้นของกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรมุ่ง ยกระดับคุณภำพ มำตรฐำนกำร
ประกอบวิชำชีพครู พัฒนำสมรรถนะและควำมก้ำวหน้ำตำมเสน้ทำงวิชำชีพใหกั้บครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำทัง้
ระบบ    
  

   ภัยคุกคาม (Threats) 

   1. นโยบำยกำรศึกษำระดบักระทรวงมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำใหก้ำรปฏิบติังำนขำดควำมต่อเนื่อง     



   2. งบประมำณแผ่นดินมีจ ำนวนจ ำกัดส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจดักำรงบประมำณ ของส ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจงัหวดัสโุขทยั     
   3. กระแสวัฒนธรรมข้ำมชำติ มีผลกระทบต่อกำรปลกูฝัง และเสริมสรำ้งคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร      
   4. กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Social media ที่รวดเร็วส่งผลใหปั้ญหำทำงสงัคมที่ เก่ียวกับยำเสพติด 
ปัญหำทำงเพศ และอบำยมุขไดแ้พร่กระจำยสู่สถำนศึกษำไดง้่ำยขึน้ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม คุณภำพชีวิต และ
คณุภำพกำรศึกษำของผูเ้รียน     
  5. ปัญหำยำเสพติด แรงงำนข้ำมชำติผิดกฎหมำย กำรค้ำมนุษย์ มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
คณุภำพชีวิต และคณุภำพกำรศึกษำในพืน้ที่     
   7. กระบวนกำรกำรปรับปรุง แก้ไขกฎหมำยระดบัชำติ บำงส่วนล่ำชำ้ ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคลอ้งกับ
สถำนกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เป็นข้อจ ำกัดในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรจดั กำรศึกษำเอกชนกับภำค
ส่วนต่ำงๆ ดว้ยกลไกประชำรฐั     
   8. ควำมเหลื่อมล ำ้และช่องว่ำงระหว่ำงรำยไดข้องกลุ่มประชำชน มีผลต่อโอกำสเข้ำถึง กำรบริกำร
ทำงกำรศึกษำที่มีคณุภำพแตกต่ำงกัน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการศึกษา
วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  (ตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ 

    องค์กรหลักการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลตอ่

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  
4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค

และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่กำหนด 
 

  ค่านิยมองค์กร  SMART  
   S = Specialization หมายถึง การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความชำนาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ำเสมอ 
   M = Morality หมายถึง การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเสมอภาค เป็นกลางไม่มีอคติ ไม่
เลือกปฏิบัติ 
   A = Accountability หมายถึง การทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรบัผิดชอบ 
เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งใน
ทางบวกและทางลบ 



   R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกัน  
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน  รวมทั้งมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ   
   T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีม
ทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
 

   ยุทธศาสตร์ 
      1. พัฒนาการศึกษา ที่มีคุณภาพ สอดคล้อง เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
       2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการ 
          ของตลาดแรงงาน และประเทศ 
      3. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
      4. สร้างโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา ทุกระดับ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
      5. จัดการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ 
 

   เป้าประสงค์  
      1. มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการงบประมาณในระดับต่างๆ 
      2. มีข้อมูลด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 
      3. มีการส่งเสริมงานวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย 
      4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย ตลอดจน
การติดตาม ประเมินผลและรายงาน และสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
      5. มีข้อมูลทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      6. มีแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาของจังหวัดสุโขทัย 
 

  มาตรการ 
      1. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนบูรณาการงบประมาณและ
แผนเฉพาะกิจในพื้นที่สู่การปฏิบัติ 
      2. ต ิดตาม ประเม ิน และรายงานข้อม ูลด ้านการศึกษาตามนโยบายร ัฐบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 
     3. ส่งเสริมการการพัฒนาความรู้ ด้านการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย 
      4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย และ
การติดตามประเมินผลและรายงาน 



      5. สร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการปฏิบัตงิานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักธรรมาภิบาล 
      6. นำข้อมูลทางวิชาการไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายในระดับต่าง ๆ 
      7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

        8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการ
และให้บริการ 
 

     ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ค่าเปา้หมาย 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรยีนได้รับการศึกษาท่ีมีคณุภาพ สอดคล้อง เหมาะสมกับการเสริมสร้าง 
                    ความมั่นคง 

 

1. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ีส่ะท้อนความรักและการธำรงรกัษา 
  สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคามในรปูแบบใหม ่ ร้อยละ 80 
เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน สนองความต้องการ 
                  ของตลาดงานและประเทศ 

 

3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการเกษตรกรที่เหมาะสมตามบรบิท และ  
    ความต้องการของท้องถ่ิน/ชุมชน 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของผูเ้รียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
    ภาษาต่างประเทศของแตล่ะหลักสูตร 

ร้อยละ 80  

5. จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สูก่ารพฒันาการศึกษา  3 โครงการ 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
6. ร้อยละของจำนวนนักเรียน ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
    (O-NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา 

7. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET) แตล่ะ 
    ระดับ/สาระการเรียนรูผ้่านเกณฑ ์

ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 40 

8. จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  15,000 คน 
9. ร้อยละของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม 
    เป็นผู้บงัคับบัญชาลูกเสือระดบัต่างๆ 

ร้อยละ 80 

10. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ใน 
     การปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 

  
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค  
11. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีล่งทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กจิกรรมการศึกษา ร้อยละ 80 



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ค่าเปา้หมาย 
     ต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย  
12. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ใน 
     การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  

ร้อยละ 70 
 

13. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ร้อยละ 60 
14. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
15. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ 
     ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 80 

16. ร้อยละของผู้ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมทีเ่กี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนรุักษ์ 
     ทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสิ่งแวดลอ้ม  

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ท่ี 6 หน่วยงานในจังหวัดมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
17. ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการสำนักงานปลัด 
    กระทรวงศึกษาธิการ  *ระดับมาตรฐาน หมายถงึ ส่วนราชการมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย  

     ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย  

ระดับ
มาตรฐาน* 

18. จำนวนระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา  1 ระบบ 
19. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของสำนักงาน 
     ศึกษาธิการจังหวัดตามเกณฑ์ ITA (Integrity and transparency Assessment)  

ไม่น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา 

*** จำนวนเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  5 เรื่อง 
20. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบรหิาร 
     งานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละ 80 

21. จำนวนภาคีเครือข่ายทีเ่ข้ามามสี่วนร่วมในการจัด/พฒันา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย :  
      สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานทีม่าร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)  

5 ภาคี
เครือข่าย 

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ในทุกพื้นที่ (พื้นที่กันดาร 
กลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มแรงงานต่างด้าว) 
  1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 



  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ และความสามารถในการแข่งขันท่ี
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และ
ภูมิภาค 
  2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
  2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พ ัฒนาหล ักส ูตร เน ื ้ อหาสาระ ส ื ่ อการเร ียนการสอน กระบวนการจ ัดการ เร ียน 
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพื้นที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดและภาค 
  3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (สะเต็ม ทวิศึกษา ฯลฯ) 
   3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจดัการเรียนการสอนและการเรยีนรู้ใหผู้้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมือง      
  3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา ทุกระดับอย่างท่ัวถึง เสมอภาค 
  กลยุทธ์ 
  4.1 เ พ ิ ่ ม และกระจาย โอกาสทา งกา รศ ึ กษา ในระบบ นอก ร ะบบและกา รศ ึ กษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู ้เร ียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู ้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ   การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : จัดการศึกษา เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์  
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื ่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 ส ่ ง เสร ิมสน ับสนุนการจ ัดก ิจกรรมท ี ่ สอดคล ้องก ับการเสร ิมสร ้ างค ุณภาพชี วิต 
ในพื้นที่และภูมิภาค 
  5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
 
 



  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เช่ือมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
  6.3 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
  6.4 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลาง ภาค และ
จังหวัด 
  6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่และภูมิภาคให้สามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
   6.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6.8 พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ 

................................................................. 
 
 

4.1 การแปลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ 
   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยสู่การปฏิบัติ มีแนวทาง
และกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
   1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดสุโขทัย ในการ
ดำเนินงานแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สุโขทัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  ที ่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 
   2. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. 2562 กับนโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
   3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 
   4. ดำเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดำเนินการ
ได้ประสบผลสำเร็จ 
   6. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 
 

4.2 การติดตามและประเมินผล 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัดโดยการ
อำนวยการ ส ่งเสร ิม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ  และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงการกำกับ ดูแล ติดตาม และ



ประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ 
 
ให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561–2565) 
 

    แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นแผนที่
จัดทำข้ึนเพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่มีสว่นเกี่ยวข้องใช้เปน็เครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกจิ ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2562 บรรลุผลสำเร็จ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงได้กำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างเป็น
ระบบและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
  1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ กำหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของ
การบริหารจัดการนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัดความสำเร็จของการแปลงแผน โดยนำวิธีการ
ติดตาม ประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตาม ประเมินกับคณะกรรมการระดับต่างๆ  รวมทั้ง
ดำเนินการติดตาม ประเมินผลกระทบ การพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 
  3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันเหตุการณ์ 
  4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน
รวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ ยวข้องกับ
ชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพภาพ และจัดทำข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
  5. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ การศึกษา ให้เป็น
ระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 



ส่วนท่ี 5 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) กำหนดให้กลุ่ม/หน่วยใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 

  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/
ผลสัมฤทธ์ิของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัตริาชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน ดังนี ้
  1.1 การรายงานผลการการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย (รายเดือน) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรร เป็นการ
รายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิของแผน/งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัตริาชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายเดือน  
  1.2 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายไตรมาส) โดยกำหนดการรายงานให้สอดคล้องกับการรายงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ 
เพื่อรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์ เมื ่อสิ ้นสุด       
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่
กำหนดในแผนปฏิบัตริาชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 



 
 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย เมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
  - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของกลุ่มหน่วย 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำ
รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
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